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OKDEKJARA DATREVENO
La Revolucioj de 1848. — La “Komunista Manifesto0

La printempo, kiu vokas la naturon 
al malvolvo kaj burĝonado, kiu instigas 
la homojn al pli vasta kaj vigla aktiv- 
eco post la vintra premo, estas favora 
sezono por revolucioj. Februaro kaj 
marto estas la monatoj kalkulantaj la 
plej grandan nombron da revoluci- 
movadoj.

Pasis nun okdek jaroj depost la 
eŭropa revolucio de 1848. Ĝi komene- 
iĝis en Parizo, en februaro, kaj de tie 
saltis al Vieno, de Vieno al Berlino. 
Baldaŭ Italio estis en flamoj, kaj eĉ la 
hungara nobelularo ekribelis kontraŭ la 
habsburga trono.

La revolucio de 1848 estis esence 
burĝa. Ĝia celo estis detrui la lastajn 
politikajn restaĵojn de la feŭda ordo: 
la absolutan monarĥion, la dividon de 
unu nacio sub diversaj princoj; krei 
naciojn sendependajn en siaj propraj 
ŝtatoj en regno demokratia.

La celoj estis burĝaj. Sed jam, mai*  
antaŭ la burĝaj aktoroj, ekaperis la 
forto kies bataloj devis plenigi la tutan 
duan duonon de la 19-a jarcento: la 
Proletaro. La Laboristaro estis fakte la 
ĉefaganto de la revolucio de 1848 en 
Francio, Aŭstrio kaj Germanio. La 
Laboristaro batalis amase sur la bari- 
kadoj, havante apud si areton da et- 
birrĝoj kaj da studentoj, por la celoj de 
la burĝa revolucio.

Kaj kiam tiu celo estis atingita, la 
burĝaro ekuzis la nove konkeritan 
ŝtatan potencon por frapi senkompate 
la ĵusan liganon kaj kunbatalintoj 
Troviĝante inter du fortoj sociaj, la 
burĝaro devis elekti senhezite: antaŭ 
ĝi staris la feŭda klaso, la bienposed- 
antoj; post ĝi staris la Proletaro. La 
bienposedantoj deziris nur partigi 
kun la burĝaro la supervaloron eltiritan 

el la laboro de la proletoj; la proletara 
batalado celis la kompletan f o r - 
igon de la supervaloro. Jen pro kio 
estis facile elekti por la ekspluatistoj.

En terura stratbatalo ili teren mi- 
tralis la Parizan Proletaron, en junio

1848. Ektimigita de la laborista minaco, 
la burĝaro aŭstra kaj germana kapitul- 
acis antaŭ la nedifinitive venkita mal- 
amiko feŭda por savi sian ekspluat- 
povon. La itala revolucio malvenkis kaj 
la ribelo en Hungario estis dronigita en 
sango kun la helpo de la caraj armeoj.

Je la komenco de la jaro 1848 aperis 
la “Komunista Manifesto" de Karl 
Marks kaj Fred. Engels. Gi vokis, ĝuste 
antaŭ la eksplodo de la revolucio, la 
proletan klason al la batalado por ĝiaj 
propraj celoj. Ĝi difinis kiel taskon de 
ia Laboristaro en la revolucio la lukton 
kontraŭ la regantaj klasoj kaj speciale 
la aliigon de la burĝa revolucio en 
proletan revolucion.

La “Komunista Manifesto" estas Ia 
unua konciza dokumento de l’ scienca 
socialismo. La aŭtoroj desegnas la 
evoluon de I’ kapitalismo kaj de la 
fortoj revoluciaj, disvolviĝantaj en ĝia 
interno, lli montras, ke la Laboristaro 
devas sin organizi kiel klaso por sekvi 
sian propran vojon, ne je la vosto de la 
burĝaro (tiam ankoraŭ revolucia), sed 
por sjaj propraj interesoj, por la realigo 
de la socialista .sociordo.

Oni aŭdas ofte la aserton, ke la 
“Komunista Manifesto" estas hodiaŭ 
nur historia dokumento sen aktuala 
valoro. Multaj diras, ke ĝi “malnoviĝis" 
kaj ke la konsiloj, en ĝi donitaj de 
Marks kaj Engels al la Proletaro, nun 
ne plu estas valoraj.

Certe, la Laboristaro he batalas por 
dogmoj. La libroj de ĝiaj grandaj gvid- 
intoj estas nek biblio nek kateĥismo. 
La Proletaro ekkonas sian vojon kaj 
sian historian celon nur per la spertoj 
de siaj propraj bataloj, kaj nenia kate- 
hismo povas efike anstataŭi la dolor- 
ajn, sed neeviteblajn kaj sanigajn 
lecionojn de la klasbatalo. La libroj 
povas kaj devas al ĝi helpi, plifaciligi 
ia serĉadon de la “vero", eviti mal- 
sukcescjn kaj eviteblajn malvenkojn. 
Sed ili neniam povas anstataŭi kaj 
neniam anstataŭos la sperton de I’ vivo.

Jes, la “Komunista Manifesto" en- 
havas punktojn, kiujn Marks kaj Engels 
mem juĝis korektindaj post kelkaj jar- 
dekoj. Sed al tiuj, kiuj utiligas libron ne 
laŭlitere, sed laŭspirite, la “Komunista 
Manifesto" donas ankoraŭ hodiaŭ ne- 
elĉerpeblajn trezorojn, konsilojn an- 
koraŭ nuntempe vivantajn, kiel direktilo 
por la ĉiutaga klasbatalo de i’ Prolet-
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REVOLUCIO KAJ KONTRAŬREVOLUCIO 
EN AŬSTRIO

Aŭstrio estas ekonomie malriĉa 
lando. Ja oni en eksterlando fame 
mencias la inteligenton, artemon, man- 
lertecon kaj negocan diligentecon de 
ĝia loĝantaro, sed la lando prezentas 
al tiu nek Ia necesajn nutraĵojn nek la 
krudmaterialojn por havigi al si la 
mankantan nutraĵon. De la 83833 kvad- 
ratkilometroj da tersurfaco preskaŭ 
dekdu elcentoj estas neproduktivaj kaj 
nur 24 elcentoj servas por agrikulturo. 
La rikoltaĵoj nur povas nutri dum 
kelkaj monatoj la loĝantaron. La plej 
granda parto de la bezonata pangreno 
devas esti importata. Simile statas la 
industrio rilate al energifontoj kaj krud- 
materialo. Aŭstrio ja posedas akvo- 
forton de 1 657 OOO PS (ĉevalfortoj), 
sed da ĝi nuntempe nur malgranda 
parto estas utiligebla. Ankaŭ karbo 
troviĝas, sed ĝi estas plejparte mal- 
bonkvalita. Nur ligno kaj fero ekzistas 
pli abunde. La merkatoj kaj bankaj 
institutoj antaŭ la renverso provizis 
grandan regionon; nun ili penplene 
povas plu vivi, ĉefe pro la geografie 
favora situacio de la lando en la mezo 
de Eŭropo. Dum la milito la popolo 
degeneris kaj malsatis. La industrio, 
ankoraŭ ne transformiĝinta je pactempa 
produktado, penplene vegetis. Okazis 
politika revolucio, kiu pelis en ekzilon 
Ia regantan genton kaj kreis Ia liberan 
popolŝtaton, en kiu apartenas la rajto 
al la popolo. Estis socia revolucio, 
gvidata de la Laboristaro kaj alport- 
anta por ĝi multajn sociajn akirojn: 
Okhora labortago, pagita libertempo 
por laboristoj, fabriksovetoj, inter- 
konsentigaj oficejoj, laboristaj ĉam- 
broj ktp.

Ne estis kaj ne povis esti socialista 
revolucio, ĉar mankis la objekto por so- 
cialigo: bone evoluinta produktaparato 
riĉa je energifontoj kaj krudmaterialoj. 
Do — kie ne ekzistas produktado, 
mankas produktaĵoj. Socialigon oni 
nur alcelas pro ĝusta dispartigo de 
ekzistantaj produktaĵoj. Ciuj produktoj 
necesaj por vivi mankis, ŝuldoj ne estas 
socialigeblaj. Aŭstria revolucio pro tio 
restis politika-socialreformista.--------

Estis klare, ke rezignos nek la im- 
periestro pri la trono kaj apanaĝo, nek 
ia nobeloj kaj oficiroj pri la sociaj 
privilegioj nek la posedanta kaj eks- 
pluatanta burĝaro pri Ia senlima pro- 
fito. La malfeliĉa finiĝo de la milito, 
la pereo de Ia monarkio kaj la leviĝo 
de la Proletaro estis tiom timigintaj la 
burĝaron, ke tiu opiniis venonta la 
lastan tagon de la kapitalismo. Oi ri- 
fuĝis eksterlanden kaj transportis tien 
la valoraĵojn aŭ transloĝiĝis al la bienoj 
aŭ sin kaŝis en urbaj loĝejoj, atendante 
en daŭra timego la pluan evoluon de la 

revolucio. La oficiroj kaj ĵurnalistoj 
nun retrovis sian konscion. La oficiroj 
provis fondi “ordigajn trupojn", la 
ĵurnalistoj komencis “kritiki" la revo- 
lucion. Sed ĉi tiu estis juna kaj forta. 
La oficiroj malsukcesis, la “kritiko" de 
la ĵurnalistoj estis malestimata. Tamen 
la timigita burĝaro vidis krepuskon de 
la reakcio kaj iom post iom malkaŝiĝis. 
La batalo komencis ĉe ĉiuj frontoj. 
Tamen la burĝaro devis varbi antaŭe 
batalantojn, ĉar propran korpon en- 
danĝerigi ne estas emo de altaj kaj 
riĉaj sinjoroj. La batalo pro la animoj 
de la proletoj komencis. La gazetoj 
venis de la kritiko al la kalumniado 
de la revolucio kaj ties batalantoj. La 
fondoj kaj favorigoj de reakciaj labor- 
istorganizoj abundis.

La katedroj de la preĝejoj kaj uni- 
versitatoj fariĝis altaroj de la reakcio, 
de kiuj la hipokritaj pastroj de la religio 
kaj de la scienco predikis sian mal- 
amon kontraŭ la Laboristaro. Ek- 
zistas en Aŭstrio fakte du politikaj 
partioj: la kristsocialuloj, kiuj repre- 
zentas kaj akcelas la reakcion sur ĉiuj 
kampoj kaj la socialdemokratoj, en kies 
vicoj troviĝas ĉiuj kiuj batalas por de- 
mokrata libereco, socia progreso, hom- 
indeco kaj homara evoluo.

La batalo inter la revolucio kaj kon- 
traŭrevolucio okazas nur inter du 
grandaj partioj. Sub gvidado de Ia 
prelato Seipel (elp. Sajpel) la aŭstria 
reakcio trovis la eksterlandon kiel kun- 
liganon. Per la kredito de la Ligo de 
Nacioj, kiu servutigas por 20 jaroj la 
aŭstrian popolon al la eksterlandaj 
kapitalistoj, tiuj gajnis influon je la 
politiko de la lando. Per sia protesto 
ili povas gvidi la ekonomion, de ilia 
“jes" aŭ “ne" dependas la ekzisto de 
miloj da laboristoj kaj oficistoj. Kon- 
siderinda parto de la revolucia batalo 
dum la lastaj 4 jaroj estis kontraŭ- 
batalo al malamikoj por Laboristaro 
entreprenoj de la rajtigitoj de la Ligo 
de Nacioj, kiuj ĉefe direktiĝis kontraŭ 
la ruĝa Wien, la nevenkebla fortikaĵo 
de la aŭstria revolucio. Peniga kaj 
obstina, hipokrita kaj malica estas Ia 
batalo sur kultura, leĝdona kaj eko- 
nomia kampoj. Pro ĉiu rajto, pro ĉiu 
sukceseto okazas gravaj, temprabaj 
luktadoj. Ne mirige, ke Ia reakcio de- 
ziras venki per unu decida bato. De 
post la renverso energiaj oficiroj, ador- 
antaj la perforton, provis same kiel en 
aliaj landoj varbi bandojn kiuj restar- 
igu la “ordon" laŭ sia percepto.

La juna respubliko eestis sufiĉe forta 
por ekstermi tiajn provojn. Sed kun 
la ĝenerala plifortiĝo de la reakcio 
ĉiulande, ankaŭ en Aŭstrio fendiĝis 
reakciaj, militistaj organizoj, kiuj, fond-

itaj sub kiu ajn nomo, por kiu ajn celo, 
servas por la sama celo: subigi kaj sen- 
potencigi la revolucian Laboristaron. 
Ke la reakcio ne sukcesis, la aŭstria 
Laboristaro dankas al sia batalpreteco. 
La Laboristaro kreis por la batalo 
kontraŭ Ia reakciaj bandoj potencan 
defend-organizon, kiu ĝerme estiĝis 
jam dum la tagoj de la renverso. Ju 
pli aroga fariĝis la reakcio, des pli fort- 
iĝis Ia defenda organizo de la social- 
demokrataj laboristoj: Ia respublika 
ŝirmligo. Se la aŭstria socialdemokrat- 
aro post okjara, peniga batalo kontraŭ 
la reakcio estas fame konata kiel ne 
malfortigita, unueca, solidara en revo- 
lucia entuziasmo, fiera batalorganizo, 
ĝi ŝuldas tion krom aliaj, parte konscie 
kreitaj cirkonstancoj antaŭ ĉio al la 
oferemo kaj disciplino de siaj membroj 
kiuj ne hezitis, post kvarjara terura 
milito, denove enviciĝi, por ŝirmi per 
siaj korpoj la revolucion kiu alportu 
por iliaj infanoj pli feliĉan estonton. 
Tiu vere revolucia spirito de la partio 
vivas en la taĉmentoj de la respublika 
ŝirmligo, ĝi vivas en la laboristaj sport- 
organizoj, ĝi vivas en nia junularo. En 
tio estas Ia garantio, ke aŭstria revo- 
lucio restos venka, ĝis kiam la inter- 
nacia Proletaro daŭrigos sian marŝadon 
al socialismo'). R u d. Low.

El “Der Schutzbund“, organo de la aŭstria 
respublika ŝirmligo.

Trad. D a n u b a n o.

La laboro 
de Aŭstria Ruga Helpo

La dua landa konferenco de Ia 
Aŭstria Ruĝa Helpo (10.—11. marto) 
montris, kiel profunde enradikiĝis la 
penso de 1’ internacia solidareco ĉe la 
funkciuloj de tiu organizo. La konfe- 
rencon partoprenis 84 voĉrajtaj deleg- 
itoj (51 komunistoj, 21 socialdemo- 
kratoj, 12 senpartiuloj).

Post rememoro pri la mortintaj vik- 
timoj kaj salutoj de diversa lab. organ- 
izoj (i. a. de la Viena SAT-anaro), la 
konferenco akceptis jenajn rezoluciojn: 
batali kontraŭ la blanka teroro kaj faŝ- 
ismo, kontraŭ la rompo de 1’ azilrajto 
kaj polica teroro en Aŭstrio, kontraŭ 
likvido de la Asocio de Ruĝaj Front- 
batalantoj, kontraŭ la persekutado de 
la “Ĥromada".

Laŭ la sekretaria raporto la Ruĝa 
Helpo havis en la tempo de l’unua kon- 
ferenco nur 3000 membrojn, nun 9450. 
La enspezoj altiĝis de ŝilingoj 46 066 
ĝis lli 607. En jaro 1926 la organizo 
jure defendis en 103 juĝaj kaj policaj 
procesoj (28 socialdem., 24 senpartiaj, 
51 kom.). En jaro 1927 ĝis 15. julio ĝi 
defendis en 39 procesoj, pro la 15. julio 
en 196 procesoj (51% socialdem., 29%

*) Pro ĝia troa amplekso ni devis iom mal- 
longigi tiun artikolon. — R e d.



SENNACIULO 221

koni., 20% senpartiaj). La kolektoj tuj 
post komenco estis malpermesataj. 
Malgraŭ tio estis kolektataj pli ol 
50 000 ŝil., el kiu sumo 28 000 ekster- 
lande, 6460 ŝil. en Sovetio, kiu krome 
alsendis ankoraŭ ŝil. 35 000 al la Ko- 
mitato por Sindikata Unueco por dis- 
dono. La RH subtenis multajn viktimojn 
per mono, tolaĵo, vestaĵoj kaj libroj. 
5 infantransportoj, sume 139 infanoj, 
estis sendataj al Germanio, kie ili vivis 
2—7 monatojn. Ankoraŭ nun troviĝas 
12 infanoj en Berlin. Krome 18 vunditoj 
(16 socialdem., 2 kom.) estis sendataj 
Sovetion al la kaŭkaza sanigejo Kislo- 
vodsk, kie ili pasigis 4—6 semajnojn.

Post la 15. julio 1927 la RH akiris 
ĉ. 2200 novajn anojn. Sume estis 
subtenataj 456 juliviktimoj en 2628 
okazoj. Laŭprocente 65% socialdem., 
15% kom., 20% senpartiuloj.

436 elmigrintoj estis subtenataj en 
jaro 1926 (106 hungaroj, 101 rumanoj, 
97 bulgaroj, 78 jugoslavoj, 14 poloj, 
11 italoj ktp.), en jaro 1927 — 572 (el 
ili 196 hungaroj, 103 jugoslavoj, 75 
bulgaroj, 25 poloj, 45 rumanoj, 19 
italoj, 23 germanoj, 12 ĉeĥoj ktp.). 
Procente laŭ kategorioj: laboristoj 66%, 
kamparanoj 19%, intelektuloj 15%; laŭ 
partianeco: komunistoj 71%, socialistoj 
18%, anarkistoj 4%, senpartiuloj 7%.

Estis aranĝataj 128 kunvenoj, 56 
protest-amaskunvenoj, sendataj 14 de- 
legitaroj al diversaj ambasadorejoj. La 
Aŭstria RH prenis sur sin la protektor- 
econ por la enkarcerigitoj de I’ mal- 
liberejoj en Sofio (Bulgario), ĵilava 
(Rumanio) kaj Petrickaŭ (Polio).

Depost aŭg. 1926 la organizo havas 
propran monatan organon “Karcero kaj 
Rifuĝanta". Ĝi aperas en 5000 ek- 
zempleroj. Estis presataj broŝuroj, mult- 
aj centmiloj da flugfolioj kaj fine de 
jaro 1927 kiel respondo al la aĉa 
“Blanka Libro" eldonita de la Viena 
fipolicestro ŝober Ia — “Ruĝa Libro" 
(parto aliloke esp-igita). La RH 
aranĝis multnombrajn propagand-pre- 
zentadojn, koncertojn, filmprezentad- 
ojn, festojn, lekciojn kaj havis por tiuj 
celoj krom la deklama ĥoro ankaŭ sian 
“proletkultan" grupon. Oi havas nun- 
tempe 50 provincajn kaj 23 Vienajn 
organizojn.

Kompiltrad. laŭ “Ruĝa Standardo", 
Vieno (18. 3.), (7579).

NIA KOOPERATIVO
Oi estis fondata en la lasta parto de 

la jaro 1909. La unua kunveno de 1’ak- 
ciuloj okazis la 10-an de oktobro sam- 
jare. Ĝi ankoraŭ estas sola, izolita ko- 
operativvendejo en tiu ĉi loko de I’ ter- 
globo. Kelkaj aliaj estis starigitaj, sed 
ili post malfacilaĵoj remalaperis. Oni 
komencis la aferon kun 250 dolaroj, kiu 
estis la tuta posedaĵo. Proksimume 
2500 $ estis prunteprenata} de kelkaj 
malmultaj personoj, kiuj havis monon, 
kaj per persona garantio de aliaj, kiuj 
havis konfidon al la afero.

La unua raporto pri financa stato 
montras deficiton de $51,25; el ĝi kaj 
el eta sumo de $ 250 ĝi obstine kreskis, 
tiel ke ĝi nun havas tre oportunan 
vendejon kun necesaj magazenoj kaj 
ĉiuj faciligoj por servistoj. Ni ne for- 
gesu, ke la tuta loĝantaro konsistas el 
ne pli ol 450 personoj. Kaj granda 
nombro da ili forestas en aliaj lokoj, 
kaj multaj el la loĝantoj estas nur in- 
fanoj.

La nuna raporto pri kondiĉaro estas 
jena: Monoj kaj varoj — $43 350.—; 
tero, domoj, konstruoj ktp. $ 8966.—; 
aliaj utilaĵoj $571.—; entute $52895.— 
Pasiva: Komercaj ŝuldoj $23 220.—; 
rabatoj (subvalora vendo) $ 2336.—; 
propraj varoj $ 24 261.—; Bilanco 
(profito) $3077.— En la jarkunveno

LETERO EL LONDONO
Fine, unu jaron post la katastrofo en 

la karbminejo ĉe Kuni (vidu en “S-ulo“ 
n-o 131/132) aperas la raporto de la 
oficiala enketisto. Li klare kulpigas la 
estrojn pro la malbona ventumado kaj 
danĝera amaso da karbpolvo en la ne- 
purigataj subteraj vojoj. Mallonge 
dirite, por altigi ia produkton de karbo, 
la kompanio oferis la karbministon.

Estas diskutata la buĝeto nacia kun 
elspezo de pli ol 800 milionoj da funtoj. 
La proporcio restas kiel antaŭe: el 
20 ŝil. estas bezonataj 14 por pagi la 
kostojn de milito, estinta kaj estonta, 
kaj 6, por provizi edukadon, pensiojn 
por maljunuloj, subtenon por senlabor- 
uloj ktp.

la profito estis dividata: 25% al kapi- 
talo, 25% al rezerva kaso, 34% por la 
aĉetantoj, 4% por la librejo, 6% por 
klerigado, $ 60 por vilaĝa virinkomitato 
kaj $ 100 por strikantaj ministoj de 
Pensilvania (Usono).

Ni ne citu aliajn bonaĵojn, kiujn la 
kooperativo venigis al ni, dum sia ek- 
zistado, sed ni diru ankoraŭ, ke ĝi savis 
por la aĉetantoj pli ol $ 40 000. Ĝi 
subtenis komunan cirkulerlibrejon per 
$ 1500; partio kaj partifilio ricevis 
kelkajn sumojn; laborbataloj estis ĉiam 
subtenataj; al Britaj karbministoj estis 
sendataj $ 200 k. a.

Krome ĝi pagis pli bonajn salajrojn 
ol aliaj vendejoj; tiuj ĉi salajroj faras 
pli ol dufoje la sumon de I’ dividita pro- 
fito, en ĉiu jaro. Sen kooperativo tiuj 
sumoj estus ĉiam kolektitaj de la loĝ- 
antaro, ĉ. $ 40 000 da profito kaj 
$ 80 000 en formo de salajroj. Ni 
supozu, ke la kapitalisto ankaŭ devus 
konstrui domojn, se li havus tiun ĉi 
vendejon. Sed, certe, li ne dungus siajn 
laboristojn el niaj vicoj. Oni povas diri, 
ke dum 19 jaroj la vendejo ŝparis al la 
vilaĝanaro ĉ. $ 75 000. Tio estas 
granda sumo, se ni devus ĝin elpagi, 
sekve ni devas konfesi, ke kooperativo 
estas bonega ŝparrimedo por la labor- 
uloj.

Otto Otava, Kanado (10 044).

c.

majo en Portsmouth. Sendu salutleter- 
ojn aŭ senpere aŭ al Transport 
House Smith S q., London SW 1. 
Ĉiumonate la oficiala Labo u r W o - 
man (Laboristino) enhavas esp. duon- 
paĝon.

Laŭ la konservativa spertulo, Stamp, 
el la tuta nacia enspezo 45% fluas en 
poŝojn de riĉa malplimulto, kiu re*  
prezentas 5'/2% de la britia loĝantaro. 
Tiu lasta furioze kontraŭbatalas la 
“surtax“ (sarteks), t. e. kromimposto 
proponita de la Lab. Partio, laŭ kiu 
homo enspezante senlabore 500 funt. 
sterl., devas pagi specialan kroman 
imposton de ŝil. 2 por ĉiu funto preter 
la limo de 500 funt. sterl.
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K. MARKS kaj FR. ENGELS 

£a komunista 
Jli ani festo 

Esperanta eldono
de tiu fundamenta verko de la 

marksista literaturo
Prezo: 0.60 mk. g.

Havebla ĉe Administrejo de SAT 
Leipzig O 27

■s Laŭ oficiala statistiko estas pli 
danĝere esti patrino ol eĉ karbministo 
en Britio. Ciujare, laŭ la meznombro de 
la lastaj 10 jaroj, 750 000 virinoj 
naskas infanojn, kaj el ili 3000 mortas. 
El 1000 infanoj naskitaj en jaro 1926 
mortis 70. Spite tio la nuna registaro 
ankoraŭ kripligas la publikan servon 
al la gravedaj patrinoj.

La ĉiujara kongreso de Ia Virin-Fako 
de la Labora Partio okazos 15-an de

La reĝo de Afganistano gastis ĉi tie 
en reĝa palaco. Li lernis, kiel la “civil- 
izitaj britoj" povas detrui vivon per 
bombĵetado, venengaso, torpedo ktp. 
La domaĉojn, senlaborulojn kaj mal- 
riĉecon li ne vidis. La kapitalistaj 
ĵurnalaĉoj silentas pri lia posta vizito 
al Moskvo, kaj la brita registaro volas 
impresi Amanulah-on, ke ĝi povas esti 
riĉa amiko aŭ danĝera malamiko. (488)Ji.
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Eŭropo sur la vojo al 
frenezeco

Antaŭ nelonge en unu svisia gazeto, 
aperis artikolo de statistikisto, kiu pri- 
kalkulis la eŭropan progreson al frenez- 
eco dum la lastaj 75 jaroj. Li konstatis, 
ke Eŭropo en nia tempo rapide mov- 
iĝas sur tiu vojo.

En 1859, laŭ lia statistiko, en 
Eŭropo, por ĉiuj 535 normalaj homoj 
estis unu frenezulo; en 1897, por ĉiuj 
312 normalaj homoj, estis unu frenez- 
ulo; fine en 1925, oni jam povas ren- 
konti unu frenezulon inter nur 150 
homoj.

Sin bazinte sur tiaj dokumentoj, la 
statistikisto konkludis: se la progreso 
de frenezeco daŭros same rapide, oni 
do povas atendi en 2139 j. frenezecon 
de la tuta eŭropa loĝantaro.

Fantaziante ĉi-direkten, li demandas: 
Kion atendi de I’ homaro en tia okazo, 
kaj respondas: “Centra Afriko kaj Azio 
en tiu tempo ekposedos nian hodiaŭan 
kulturnivelon kaj savos nin de tiu mal- 
bona stato."

Nur unu gravaĵon li ne rimarkis: ke 
la kapitalista socio, kiel plej ĉefa kulp- 
ulo de tiom rapida progreso al frenez- 
eco, pereos multe tro frue, por ke ĝi 
neniigu la kulturon. Tiam ne Afriko, 
nek Azio, sed socialismo savos 
Eŭropon kaj la aliajn kontinentojn.

10666-7113.

Stata organizado de
La problemo de turisma servo akiris 

lastatempe en Sovetio aktualan ka- 
rakteron de l’ ŝtata demando. Multaj 
famaj gvidantoj de 1’ soveta ŝtato 
dediĉis al tiu demando kelkajn artikol- 
ojn kaj longdaŭrajn intervjuojn kun la 
ĵurnalistoj. Laŭ opinio de K-do Se- 
maŝko, popola komisaro por san-pro- 
tektado, sovete organizita turismo 
havos duoblan signifon. Unue, ĝi far- 
iĝos unu el la gravaj kiiIturriinedoj por 
klerigado de laboristaj amasoj, due ĝi 
servos por inokuli al la popolo higien- 
ajn kutimojn, kaj fariĝos unu el la 
antaŭkondiĉoj de popola resaniĝo. 
Mankas ŝajne iu alia lando, en kiu 
klimataj, geografiaj, historiaj kaj kul- 
turaj kondiĉoj estas tiom variaj, kiom 
en vasta Sovetio. Nature, laŭcele organ- 
izataj malproksimaj ekskursoj tra So- 
vetio havas apartan signifon pro sia 
kultura valoro kaj klerigeco.

Aliflanke, la higiena influo de taŭge 
organizata turismo estas ne malpli 
granda. Dum la migrado ekskursantoj 
pasigas multe da tempo en freŝa aero 
kaj alkutimiĝas uzi naturajn resanig- 
ilojn (aero, suno, bano). La ekskursoj 
donas tian provizon da sano, kia 
sufiĉas por tuta laborjaro.

Ois nun en Sovetio mankis tiaj 
modele organizitaj entreprenoj por 
servoj al turismo, kia estas ekzemple 
entrepreno de - Cook en eksterlando. 
Tial, pro iniciato de popolaj kornisarioj 
por sanprotektado kaj klerigado, nun

turismo en Sovetio
kreiĝas ŝtata akcia societo sub Ia nomo 
“Soveta Turismo", kies celo estas 
organizado de amasaj ekskursoj ka 
lokaj servoj por grupaj ekskursoj. Kie 
fondantoj, en tiu ĉi nova entrepreno, 
akcie partoprenas kornisarioj por san- 
irotektado kaj klerigado, komisario por 
a komerco kaj kelkaj ŝtataj entreprenoj 
por vaporŝipa komunikado.

Laŭ unua (skema) organiza plano 
oni intencas vojaĝigi en jaro 1928 
19 000 personojn, 1929 — 29 000, 
1930 — 42 000. Ĉar la intereso al 
turismo konstante kreskas kaj la 
organizitan turismon akcelas ankaŭ 
aliaj organizoj — kulturklerigaj kaj 
profesiaj — oni rajtas kredi, ke tiuj 
ciferoj estos superataj.

Laŭ informoj de sovetiaj ĵurnaloj la 
ŝtata entrepreno por turismo organizos 
ankaŭ konstantajn servojn por ekster- 
landaj turistoj. Tiu ĉi lasta funkciaro de 
“Soveta Turismo" ŝajnas al ni la plej 
atentinda. Modela kaj malkariga organ- 
izado de turistaj servoj por ekster- 
landanoj faciligos grupajn ekskursojn 
de SAT-anoj al Sovetio. Se sovetiaj 
esp. centraj organizoj estos iniciatemaj 
en tiu ĉi demando kaj elmontros iom 
da afera aktiviĝo, oni povas esperi, ke 
esperanto estos eventuale akceptata 
kiel helplingvo por la ekskursantaj 
grupoj de diversnaciaj eksterlandanoj.

La demando povas esti, ĉu la ŝtata 
organizado de turismo en formo de 
“Soveta Turismo" evitos negativajn

Patriotismo — Internaciismo — 
Sennaciismo

Provo
(Daŭrigo dudeka)

Venkinte per sanga revolucio la 
nobelan kaj ekleziulan klasojn, la 
francia burĝaro devis krei trompan 
ideologion por firmigi sian regadon 
super la senbienuloj. Tial naskiĝis la 
naciismo. Por surbazigi la novan ideo- 
logion, oni sin apogis sur historiaj, 
etnografiaj, juraj, rasaj, filozofiaj kaj 
ceteraj konceptoj. Estis facile al la re- 
ganta klaso trovi apologiistojn. Tiel 
sub la nomo patrio aŭ nacio kreiĝis la 
moderna religio, la mito, kiu disvast- 
iĝis tra tuta Eŭropo, ĉie kie la feŭdaj 
rajtoj estis forigitaj. La patrio fariĝis 
vera idolo, kiun adori devas ĉiu 
civitano, idolo, al kiu ĉiu devas ĉiam 
esti preta oferi sian propran vivon.

Dum malaperis ĉe multaj personoj Ia 
kredo al dio, dum malfortiĝis la influo 
de la diversaj eklezioj en la politika 
vivo de I’ popoloj, tiam pligrandiĝis la 
influo de T patriota religio. Oni eĉ pov- 
is konstati, ke la pastroj el ĉiuj religioj 
fariĝis ankaŭ fervoraj apologiistoj kaj 
propagandistoj de l’ patriotismo.

Post kiam tiu religio estas infektinta 
Eŭropon, ĝi nun disvastiĝas tra Ia tuta 
mondo, ĉie kie indiĝena burĝa klaso 
celas akiri la regadon. Kelkokaze la 
patriotismo eĉ ludas revolucian rolon, 
en tiu senco, ke ĝi vekas dormantajn 
popolojn al nova vivo. Kredeble la na- 
ciismo reprezentas etapon, kiun trapasi 
devas la historia procezo.

En la antaŭaj ĉapitroj ni vidis, ke Ia 
patrio havis en la antikveco materian 
bazon, ke ĝi rilatis al io konkreta: l a 
malgranda bieno kie n a s k - 
iĝis, vivis, mortis kaj d i - 
iĝis la patroj. La tiutempaj pa- 
triotoj havis do realan intereson en Ia 
defendo de sia patrio, ĉar ili fakte 
defendis la teron, kiun ili kulturis, la 
bienon, kiu donis al ili ĉiujn viv- 
rimedojn. Ni ankaŭ konstatis, ke la 
ideologio, kiu stariĝis sur tiu materia 
bazo, baldaŭ fariĝis baro al plilarĝigo 
de sociaj unuoj. Tiu plilarĝiĝo, postul- 
ita de novaj ekonomiaj kondiĉoj, povis 
sekve okazi nur per bataloj, per sangaj 
militoj.

Nun ni ekzamenu kelkajn el la argu- 
mentoj, per kiuj nuntempaj apologiistoj 
de I’ patriotismo provas pravigi la ek- 
ziston de la nacioj.

Diversaj difinoj pri la vorto Patrio
La difinoj, kiujn oni trovas en vort- 

aroj pri la vorto patrio estas mallongaj 
kaj ĝenerale nur mencias la etimologian 
signifon de I’ vorto. Se oni ne kontent- 
iĝas per tiaj difinoj kaj serĉas en verkoj 
de patri-apologiistoj, oni tuj konstatas 
ilian embarason; ĝi montriĝas per 
granda neprecizeco en la klarigoj.

Kelkaj aŭtoroj multe penadis por 
montri la ekziston de nuancoj inter la 
vortoj patrio, nacio, lando, ŝtato. Ni 
ne perdos tempon nek inkon por montri 
la vanecon de tiaj subtilaĵoj. Praktike 
tiuj terminoj rilatas al la sama objekto 
kaj estas samsignifaj3').

Por nia instruo ni citu kelkajn di- 
finojn de aŭtoritataj patriotoj. Sed tuj 
unu rimarkon: Kiam parolas militisto, 
li ne maskas la realon kaj montras la 
vizaĝon de la patrio sub ĝia ĝusta 
aspekto:

31) Estas vere, ke samstatanoj povas ne 
esti sampatrianoj. Sed ni ne devas forgesi, 
ke la celo de ĉiu ŝtato estas inokuli al ĉiuj 
siaj regatoj la saman ideologion, la saman 
patriotismon. Sekve, se la internacia politiko 
tion permesas, t. e. se la inokulado daŭras 
sufiĉe longe, venas nepre tempo, kiam nacio 
kaj ŝtato koincidas. Tiel malaperis la pro- 
vincaj patriotismoj.
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proprecojn de burokrata organizo, kaj 
ia ekskursoj estos malkarigataj ĝis plej 
ebla minimumo. Ĉar aliel la ekskursoj 
helpataj de ŝtataj entreprenoj povos 
esti sufiĉe karaj por laborula buĝeto 
ne nur de sovetiaj, sed ankaŭ de ali- 
landaj SAT-anoj. (3637)

★

TAGOJ EL MIA VIVO *
Mi estas senlaborulo, denove sur la 

strato . . . Denove ĉirkaŭas min riĉaj 
homoj kun ĝojaj brulantaj okuloj kaj 
ora brilo el duone malfermita buŝo ... 
Denove mi vidas flankestarante palajn 
elturmentitajn kaj sen suno kreskintajn 
homfigurojn. Mi ree aŭdas la samajn 
stratajn ridojn en vespero, la saman 
urbobruon, kiu sufokas pensojn kaj 
sentojn. Kaj mi naĝas en tiu ĉi homa 
fluego, kiu portas sin mem, kaj kiun 
incitas nur unu koloro — flava, flava 
metalo — oro. Reĝo de la eminentuloj 
estas flavulo, kvankam ili mem prefere 
estas nigraj. Sed en iliaj okuloj ĉiam 
brilas flava flamo, flavan signon ili 
portas sur sia brusto, kaj ĉiam ili 
kaptas flavan ombron.

Mi lasis miajn fortojn tie, kie ĉiu 
guto de mia ŝvito estas enkalkulata kaj 
zorgeme kolektata, por ke poste oni ali- 
formigu ĝin en flavan metalon — oron. 
Mi portis grandajn ŝtonojn, sakojn 
plenajn da sablo, trenis pezajn trabojn 
sur altan turon, kiu moke rigardas al 
ĉielo, kaj post ĉiu paŝo fluis mia ŝvito, 
kiu lasis postsignojn eĉ sur suprajo de 
la alta turo.

Sed malsupre ĉe la turpiedo gardis 
min nigra viro kun flava fajreto en 
okuloj kaj nombris miajn paŝojn kaj 
kalku is, kiom da oro li gajnos. Kaj 
kiam mi laciginte ekpaŝis malpli rapide, 
kiam li ekrimarkis, ke mi semas ne tiom 
da ŝvito, kiom li volus, la flava fajreto 
en liaj okuloj tuj ekflamis pli mal- 
trankvile, kaj li komencis min antaŭ- 
enpuŝi per maldelikataj, ofendegaj 
vortoj.

Kaj kiam supre sur la turo mi deziris 
iomete rigardi la sunon, la nigra viro 
vokis min malsupren, minacante ke li 
ne donos al mi eblecon ricevi panon 
kaj akvon. Mi estis devigata rampi 
malsupren kaj eklabori ĉe la plej mal- 
supra ŝtupo dekomence.

La nigra viro malamas lumon, li ne 
toleris, ke mi ŝparis mian animon. Li 
ŝatus, se mia animo jam delonge estus 
mortlacigita sub la ŝarĝo de I’ vivo. Li 
malgrandigis mian salajron, por ke mia 
korpo malsatu kaj ĝi ekribeli! kontraŭ 
la spirito.

Mia korpo malsatis, sed la spirito 
kaŝe propagandis kontraŭ la nigra viro. 
“Vidu, li ekspluatas cin. La gutojn de 
cia ŝvito li aliformigas en oron. Ne 
obeu lin kaj ne lasu sklavigi cin!"

Kaj kiam mi ekstaris antaŭ Ii, kons- 
cie, kun mokrideto de la malestimo sur 
miaj lipoj, tiam en la okuloj de Ia nigra 
viro ekflamis la flava fajreto, kaj li sci- 
igis al mi, ke mi estas maldungita — 
libera.

Tiel mi estas ree sur la strato, kaj 
fluas kune kun la homamaso, ĝis mi 

haltos kaj diros: “Sufiĉas. Sufiĉe regis 
la flavulo, nun venis la tempo por ruĝ- 
ulo. Vivu la ruĝulo!"

Homo (7421, Latvio).

PROTESTO KONTRAŬ “PROTESTON"
Al la gvidanto de Sennaciulo 

Estimata K-do!
Mi protestas kontraŭ la dirojn de K-do 

Klaĝin (n-o 177 “S-ulo“), ke cionistoj volas 
aĉeti Palestinon “laŭ juda maniero" je marĉ- 
andaj prezoj. Mi protestas kontraŭ la frazo 
“laŭ juda maniero", ĉar ĝi estas vere kon- 
traŭsemida. Cu ankaŭ vi, K-do, opinias ke 
ekzistas ia aparta “juda maniero de aĉetado"? 
Mi esperas, ke ne. Do kial en la organo, 
kiun vi gvidas, aperis tiu ĉi kontraŭsemida 
protesto? Mi petas, ke vi klarigu tiun ĉi 
nekompreneblan fakton, ĉar, se la enmeto 
de tiu ĉi protesto ne estas eraro, mi kaj ĉiuj 
veraj sennaciuloj ne povos resti membroj de 
SAT, kies organo publikigas kontraŭsemid- 
ajojn.

21.3.28. Je la nomo de Kurska SAT- 
anaro S. B a ssi n (8419).

A
Respondo. Cu do protestema epidemio 

malsanigas la SAT-vicojn? Estus ja plorige! 
Mi emas pensike la afero estas nur ridiga — 
kaj bagatela. Mi akceptas respondecon nur 
pri la artikoloj, kiujn mi subskribas kaj sekve 
estas memkompreneble, ke nur K do Klaĝin, 
kiu niakrede estas juddevena, respondecas pri 
sia "protesto". Vere mi rompas al mi la kapon 
por kompreni la ekscitiĝon de niaj p ro testem- 
uloj... EL.

PS. Similan proteston ni ricevis de K-do Jak 
(227), la aŭtoro de V artikolo pri Boroĥov 
("S-ulo" 168), kiu konsilas al K-do Klaĝin 
relegi la koncernajn artikolojn por pli pro- 
/unuiĝi en la tuŝitan materion.

“La nuntempa patriotismo ne povas 
malkonfesi la tradiciojn, kiuj, mal- 
rapide, dum la daŭro de I' jarcentoj, 
kunigis ĉiujn fragmentojn de la tero de 
I’ prauloj kaj daŭrigis ties sendepend- 
econ; tamen, nova faktoro aldonigis. 
Same kiel ĉe la tempo de la Roma ci- 
vito, la kulto al la institucioj prenis 
lokon en la ideo de patrio."

“La moderna patrio, ĝi estas la na- 
cio; ĝi estas Ia suverena popolo, mastro 
je sia sorto, fariĝinta, mem, posedanto 
de granda parto el la nobelaj bienaroj, 
aŭ vivanta libere per la produktoj de 
sia laboro* 35 *).“

3n) Ibid. 37) La substreko estas de ni.
3S) Generalo Kessler, La Milito

(1913).

La aŭtoro konstatinte, ke ne ĉiuj na- 
cianoj posedas bienon, ke ne ĉiuj povas 
vivi libere per la produkto de sia la- 
boro, tute malkaŝe konfesas, ke la pa- 
trio ĉefe ekzistas por la bonstato de iu 
klaso:

“La libereco, la egaleco, la frat- 
eco... estas altruistaj virtoj, kiujn oni 
devas, sendube, kontraŭstarigi al la 
malnova leĝo de egoismo kaj ordon- 
povo, sed ilia kompleta triumfo okaz- 
igus la dekadencon kaj, baldaŭ, la 
ekstermiĝon de la ideo de patrio-...

3S) Sipkapitano Rene 1 e N e p von de 
Carfort. La praveco de 1’milito (1914). 

Tiom longe kiom nacio ekzistas, ĝi 
konsistas el du klasoj, kiujn neniu dis- 
lima linio apartigas, sed ktas kontraŭ- 
ecaj tendencoj ekvilibrigas38).“

Ni do notu, laŭ tiu aŭtoro, se ne 
ekzistus klasoj, ankaŭ ne ekzistus pa- 
trioj. Konsentite! ...

Aŭdinta la opinion de aŭtoritata mar- 
isto, ni nun aŭskultu tiun de generalo:

“Ciu vivanto estas luktanto, kiu util- 
igas ĉiujn siajn kapablojn por konservi 
kaj pliintensigi sian vivon; la na- 
cioj estas vivaj organ- 
i s ni oj37), kiuj senĉese, senripoze 
serĉas plibonigi la kondiĉojn de sia 
ekzistado. Por la socioj kiel por la in- 
dividuoj, la lukto estas necesa kondiĉo 
de perfektiĝo; ĝi plifortigas kaj hardas 
la karakterojn, ĝi donas sukceson al la 
fortuloj.. .38).“

Tiaj instruoj pri la patrio taŭgas nur 
por la filoj de la reganta klaso. Por 
mistifiki la simplajn spiritojn de la pro- 
letoj, ekzistas pli subtilaj apologiistoj:

“La homo ŝuldas ĉion, kion li havas, 
al sia patrino. La civitano ŝuldas ĉion, 

kion li havas, al la influo de sia 
patrio.. "

“...Nia libereco rezultas el la suferoj 
de milionoj da kreitoj, kiuj batalis por 
ĝin certigi al ni; nia trankvileco kuŝas 
sur grandega disĵetita amaso da mar- 
tiroj, kiuj donacis sian sangon por ĝin 
prepari; nia arto, nia scienco, nia bon- 
stato estas la fruktoj de la maldormoj, 
de la senĉesaj laboroj, de la amasigita 
geniaĵo de multegaj kreintoj, kiuj pen- 
egis por riĉigi nin per siaj eltrovoj kaj 
laboroj .. .39).“

Per tia subtila dialektiko oni pli fa- 
cile sukcesas trompi la naivan popolon. 
En la “demokrate" regataj landoj, la 
laboristoj ja havas la iluzion esti liberaj
— tial ke ili rajtas voĉdoni en la balotoj 
por elekti reprezentantojn. Se tian “li- 
berecon" ili ŝuldas al la patrio, same 
kiel ili ŝuldas la vivon al sia patrino, 
nu, por ĝin defendi ĉu ili povus rifuzi 
oferi sian vivon? ...

E. Lanti.
(Pluo sekvos.)

3e) Abato G a f f r e. La Leĝo de amo
— La Patrio.

SAT-anoj!
En viaj korespondaĵoj al la Administrejo 

ĉiam citu vlan membro-numeron.
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SEMACIUJLA SPORTA PAĈJO
Kompilanto: Ad. Wendt, Leipzig O 27, Lange Reihe 11-a (Germ.)

LA FESTO DE LA SKIADO 
EN NORDO

Dimanĉo — mezvintra tago. Oblikve 
la suno ĵetas siajn radiojn kaj orumas 
Ia ĉirkaŭurbajn altaĵojn neĝokovritajn. 
Estas en tiu tempo, kiam ĉiuj preĝej- 
sonoriloj de la urbo alvokas la homojn 
iri por diservi. Sed hodiaŭ 
la iiomoj turnas la dorson 
al la urbo kaj al la diserv- 
emaj “nubopilotoj", por ĝui 
la feston de la skiado.

Fortmuskolaj viroj, mult- 
kolore vestitaj virinoj, jun- 
uloj kaj maljunuloj, eĉ aroj 
da tutaj familioj glitadas 
supren al la brilantaj altaĵoj. 
(Ne mirige, ke iu pastro 
plendis, ke estis nur 16 ŝafoj 
en lia paŝtejo tiun tagon.) Ja 
estas hodiaŭ eksterordinara 
manifesto de la internaciaj 
sportuloj, estas la ĉefkon- 
kurso en skisaltado de la 
Spartakiado.

Plejparte la homamasoj 
sin direktas tien pro inter- 
eso por la juna kreskanta 
laborista sporto. Antaŭ du 
tagoj la Spartakiado rompis 
la rekordojn de I’ burĝa 
olimpiado, kaj nun ili volas 
provi, kiom ili taŭgas sur 
skioj.

Tamen ne estas ĉefe re- 
kordoj, kiujn la sportuloj 
celas, sed organizado de la 
laboristaj sportuloj en sam- 
klasaj unuiĝoj, por ke ili 
estu klasbatalantoj kaj ne 
staru en la vicoj de 1’ mal- 
amikoj.

Post unuhora skiado ni 
atingis la saltejon. Kadro de 
malhelverda pinarbaro or- 
namas la timigan deklivon.
Sur la tribunoj jam kolektiĝis kelkaj 
miloj da entuziasmigitaj homoj, kiam la 
unuaj konkurantoj provas la flug- 
arton. Multaj falis, sed provas denove 
kun pli da sukceso. La pli spertaj 
saltas gracie 30—40 metrojn kaj ri- 
cevas uraganan aplaŭdon de I’ pu- 
bliko.

Sed nelonge K-dino kaj mi restis, 
tie, supren al monteto ni celis por 
ĝui la sunbrilon kaj la belegan 
panoramon.

Atinginte la pinton ni gustumas 
kunportitan manĝaĵon, babiladas kaj 
kantas esperantajn kantojn. Solaj ni 
restis tie, nur sciuro saltante de 
branĉo al branĉo scivoleme rigardis 
nin kaj alaŭdo, la unua printempa 

birdo, trilas sian himnon pro viv- 
ĝojo-

Ce sunsubiro ni glitadas rapide mal- 
supren al la urbo. Plenplenaj estas la 
tramoj, kaj ĉie en la stratoj svarmas 
ruĝvangaj sportuloj, rapidante hejmen 
por ripozi ĝis morgaŭa labortago.

Muribo, Oslo (102).

Ankaŭ virinoj posedas forton kaj kuraĝon. Germanaj gesportulo/ 
sportadas en libera aero.

La socialista edukado en la ĉeĥoslovaka, 
laborista gimnastik-movado 

(SS1L) Laŭ la lasta statistiko elmontr 
as la socialista eduklaboro en la ĉeĥo- 
slovakaj laboristaj gimnastikunuiĝoj en 
la jaro 1928 entute 3243 diskutvesperojn, 
2422 prelegojn kaj 9757 paroladojn en Ia 
gimnastikejoj. Plue estis aranĝitaj 
2360 teatraj prezentaĵoj por plenkreskul- 
oj, 430 por infanoj, krom tio 571 inario- 
netaj prezentaĵoj, 804 vesperaj aranĝaĵoj 
kun distra kaj instrua programo, 224 so- 
cietaj kunvenoj de Ia junula gimnastik- 
ularo, 508 infanaj distraj aranĝoj, 
963 instruaj ekskursoj, 542 gepatraj kun- 
■venoj, entute 21 824 diversaj klerigaj 
aranĝoj. La meznombro po unu unuiĝo 
estas 22 aranĝoj. La membraj librejoj 

havas entute 55 982 volumojn, 60 143 libr- 
oj estis pruntedonataj. La librejoj de la 
gimnastikularoj havas 10 737 volumojn, 
13 012 volumoj estis pruntedonitaj. EI la 
edukantoj de la unuiĝoj estis 607 laborist- 
oj, 97 instruistoj, 112 oficistoj, Ia resto 
dividiĝas je diversaj profesioj. Propran 
scenejon por teatraj prezentaĵoj posedas 

376 unuiĝoj, marionetajn 
teatrojn 98. EI la tutnombro 
de la membroj de DTJ. 
28 795 estas senkonfesiuloj, 
7890 abstinentuloj anoncis 
sin.

♦ **

Anguleto de praktikaj 
konsiloj

Kun granda ĝojo mi tra- 
legis Ia “Anguleton de 
praktikaj konsiloj" sur la 
“Sporta Paĝo" en “S-ulo“.

Vi eble demandas, kial 
precipe tiu ĉi “Anguleto" 
povas allogi leganton?

Jen la respondo: de frua 
infanaĝo mi laboris en 
alumetfabriko. Pro mal- 
bonaj labor- kaj nutrad- 
kondiĉoj, precipe dum la 
mondmilito, mia sanstato 
fariĝis tiagrade malbona, ke 
mi foje malsuprenfalis de 
ŝtupareto, svenante.

Post nelonge, miaj manoj 
hazarde ektuŝis la libron de 
“Kneip“ kaj mi tuj fariĝis 
adoranto de la akvo. Tiu 
adorado konsistis el tio, ke 
mi preskaŭ ĉiutage post 
laborfino vizitis la riveron, 
kie mi refreŝiĝis. Tiun pro- 
cedon mi faris eĉ en mal- 
frua aŭtuno. Matene mi 
ankaŭ neniam ŝparas freŝan 
akvon. Dum kelkaj jaroj inia 

sanstato estis pro tio ĝojiga.
Lastvintre mi ne havis okazon por 

tion praktiki (eble pro mia kulpo), kaj 
la sekvoj ne forrestis.

Mi ricevas fortan nazkataron, kaj 
fine Ia kuracisto ordonis, ke mi enlitiĝu 
dum kelka tempo. Kiel malfacile labor- 
ulo vivadas, dum li estas sana, ni ĉiuj 
scias, sed ankaŭ la staton, en kiu trov- 
iĝas laborulo kiam li malsanas, verŝajne 
iam ĉiuj spertis.

Tial oni daŭrigu la aperigon de 
“praktikaj konsiloj", per kiuj ni fariĝos 
kapablaj, post la deviga laboro en 
fabriko, daŭrigi nian liberigan laboron, 
aŭ studante, aŭ kunlaborante en niaj 
klasbatalaj organizoj.

V e k i ĝ e m u 1 o (6083).
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TIKA ESPERANTIO
KONSILOJ AL SOVETIAJ KORESPONDANTOJ

Ne atendu la enpreson de longaj 
revoluciaj deklaroj en britaj laboristaj 
Ĵurnaloj, eĉ se multaj gvidantoj persone 
subskribis ilin. Ne opiniu, ke K-doj jam 
superŝutataj de panakira kaj propa- 
ganda laboro povas tuj intervjui estrojn 
kaj sindikatkunvenojn, nur por gajni 
vantajn vortajn deklarojn de solidareco. 
Al flegmaj britoj tia afero estas ridinda. 
Ne forgesu la kondiĉojn de la lando, al 
kiu vi skribas. Ekz. iu K-do volas kore- 
spondi kun laboristoj en naftfontoj de

KIUJ ILI ESTAS?
SAT unuigas esp-istojn kun plene 

difinita klaskonscio, kiuj celas utiligi 
esp-on por unuiĝo de tutmonda Prolet- 
aro kaj por klasbatalo. Neŭtralaj organ- 
izoj havas tute kontraŭajn celojn kaj 
taskojn. Tial mi tute ne komprenas 
K-dojn, kiuj samtempe povas parto- 
preni en du tiel kontraŭaj organizoj. Mi 
ne volas juĝi ilin, ĉar mi estas kon- 
vinkita, ke ili tiel ekskluzive celas utili 
al la esp. movado. Tamen, ĉiu SAT-ano 
partoprenanta en neŭtrala organizo, 
devus serioze demandi sin: “Kiu mi 
estas? Cu SAT-ano, ĉu neŭtraligo?" 
kaj konkludi poste, ĉu li restu n u r 
SAT-ano aŭ nur neŭtraligo. Ni devas 
havi en niaj vicoj nur K-dojn, kiuj 
havas la saman celon, ne duon-SAT- 
anojn, duon-neŭtralulojn. Nur tiam ni 
havos la certecon, ke la 8000 membroj 
estas efektive SAT-anoj. Ni atentigu 
niajn K-dojn, kiuj pro diversaj motivoj 
estas devigataj sin turni al burĝaj 
organizoj, ke ili estu singardemaj, ĉar 
la neŭtraluloj emas kalkuli ilin kiel 
helpantojn, kunlaborantojn, eĉ membr- 
Oin. M. G. (7792).

PRI LUMBILDOJ CE SAT
Studinte la MALGRANDAN TER- 

BIBLION, la originalan proi. atlason 
aperintan ĉe SAT, mi akiris la opinion, 
ke oni devus konigi ĝian valoran^ en- 
havon al pli vastaj rondoj. Ekzistas 
taŭga rimedo, nome, eldoni la kartojn 
de la atlaso kiel lumbildoj n. Ofte 
oni provas interesigi en esp. rondoj kaj 
grupoj la paroladojn, por ke ankaŭ 
komencantoj jam havu guon per ili. 
Sed oni ne facile sukcesas en tio, se 
oni ne povas klarigi la paroladon per 
demonstrado ĉe tabulo aŭ bilde. La 
lumbildo estus grava helpilo kaj 
samtempe propagandilo. Multaj lab. 
asocioj (la abstinentuloj, la liberpens- 
uloj ktp.) utiligas la lumbildojn por sia 
varbado. Kial ne ni? Ni priparolu tion 
en niaj grupoj kaj rondoj kaj diru nian 
opinion pri ĝi al la estraro de SAT.

8384, Schvveinfurt.

Britio, kie tiaj fontoj ne ekzistas. En 
aliaj landoj pli ol unu partio politika 
ekzistas, kaj la virinoj ne festas la 8-an 
de marto. Plej multe utilas al ni simpla 
priskribo de labortago, aŭ en fabriko 
aŭ en hejmo. Ellernu la lingvon, antaŭ 
ol komenci korespondadi. Skribu al- 
menaŭ la adreson preslitere, kaj sur 
aparta folieto skribu vian adreson rus- 
lingve pretan por alglui sur koverton. 
Mi volas ŝpari vian tempon — kaj nian!

(488)

K-DOJ EL ĈIUJ METIOJ, HELPU!
Ni bezonas vian kunlaboron por 

Plena Vortaro de E s p e r- 
anto (en preparo!). Sendu al ni 
viajn fak-esprimojn, kiujn vi konsideras 
necesaj kaj ne trovis en viaj vortaroj, 
aŭ kiuj estas neklare prezentitaj en ili. 
Zorge pripensu nian deziron kaj donu 
al ni pri la terminoj, kiujn vi opinias 
taŭgaj, klarajn difinojn de ilia signifo. 
Nepre laboristoj el ĉ iuj metio j 
atentu nian alvokon. De via atento kaj 
precizeco dependas iagrade la valoro 
de la nova granda vortaro, kiu estos 
eldonata de SAT. Sendu la materialon 
al nia redakteja adreso.

Eŝ PEKANTO

VIII. MONDKONGRESO 
GOTEBORG. ĴVEDI O 

14 -19 Aŭq. 192«

Kongresmarko farita laŭ desegnaĵo de K-do Gunnar 
Torstensson.

Havebla ĉe la Kongres-Komitato.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RADESFO
Radio-Esperanto-Foto-Ekspozicio 
okazinta de 3.—11. marto 1928 

en Stuttgart
Unuafoje prezentis sin la lokaj 

grupoj de Lab. Radio-Asocio, Lab. 
Esp. Asocio k. Lab. Foto-Asocio en 
Stuttgart al la publiko per komuna 
ekspozicio. Ĝi manifestis al la laboruloj 
la gravecon de tiuj tri proletaj kultur- 
organizoj, kiuj havas inter si rilatojn 
ae teknika vidpunkto kiel en la celo, 
utiligi siajn ilojn al Ia laborista klaso. 
La lab. radio-amatoroj elmontris sian 
tendencon, rompi la monopolon k. la 
cenzuron de la reganta klaso. La lab. 
fotografoj montris fotojn el Sovetio, el 
Italio, pri laboristaj vivkondicoj, kapi- 
talista loĝejmizero ktp. Por "Sovetia 
angulo" la materialo plejparte estis 

liverita de sov. K-doj per “Labesko". 
En unu salono troviĝis la ekspozicio 
de I’ lab. esp. grupo. Mondkarto indikis 
per flagetoj la ĝeneralan disvastiĝon de 
esp.; per ruĝaj flagoj ni indikis la 
lokojn, kie troviĝas nur lab. esp. grupoj 
aŭ individuoj (SAT); per verdaj, kie 
troviĝas nur neŭtraluloj (UEA); per 
ruĝ-verdaj — ambaŭ. Tiele la partoj 
sude de la Alpoj k. la Balkano fariĝis 
tute verdaj. Ni klarigis al demandantoj, 
ke tie SAT estas malpermesita. Krome 
ni ekspozis fakgazetojn k. literaturon, 
montris, ke la intern. foiroj uzas esp-on, 
same la radio-sendstacioj. Ni montris 
korespondaĵojn, sovetiajn murgazetojn, 
gravecon de lab. esp. gazetkorespond- 
antoj. — Bedaŭrinde ne ĉiuj lab. esp. 
grupoj komprenis la signifon de tiu 
comuna entrepreno, alie! ni estus ricev- 
intaj pli da materialo. Al tiuj, K-doj k. 
grupoj kiuj sendis, ni ĉi loke esprimas 
nian koregan dankon. Ilia subteno havis 
grandegan valoron. La gazetaro kritikis 
diference; kelkaj ignoris la esp. fakon, 
aliaj rekomendis ĝian viziton.

LEA-grupo S t u 11 g a r t (511 k. 1391).

TRA LA MOVADO
(Kroniko)

Aŭstrio. Knittelfeld. Kursoj (1 por 
plenkreskuloj kaj 1 por junuloj finiĝis 2. apr. 
20 gek-doj finlernis. 5. apr. okazis la jar- 
kunveno, kie oni elektis novan estraron por 
la “ALLE“-grupo. 7151. — Britio. Bourne- 
m o u t h. La ĉi loka organizo de Sendependa 
Lab. Partio (I. L. P.) akceptis dum sia jar- 
kunveno 18. 3. rezolucion konforman al tiu, 
kiu estas presita en “S-ulo“ n-o 177, rilate 
al Instr. Lab. Ligo. Sekve ĝi uzos esp-on en 
sia korespondado. 2978. — Germanio. A 1 s - 
dorf. Kurso finiĝis kun 7 lernantoj, kiuj 
jam korespondas. Ni varbis 11 gek-dojn por 
LEA k. 4 por SAT. 3 legantojn al "S-ulo". 
E. N e u m a n n. — Nederlando. Lab. esp. 
grupo en Zeist estas nun definitive fondita; 
ĝi konsistas el 18 membroj. Momente ĉiuj 
membroj estas instruataj laŭ PETRO. — 
Polio. L v o v o. Lab. esp. societo sendis al 
fak- k. polit. organizoj k. lab. gazetoj agad- 
raporton kun peto pri monsubteno. Lab. 
sportklubo Esperanto organizita de kelkaj 
lab. esp-istoj, disfalis pro polica malpermeso. 
Ĝia sekretario K-do Herbst estis arestata k. 
forprenataj membrokartoj, stampilo, protokol- 
aro ktp. 9425. — Sovetio. A ŝ k a b a d. La Ioka 
komitato de kleriga profunio invitis organizi 
esp. kurson. Ĝi okazas en armena lernejo 
dufoje por instruistoj semajne. Gvid. Badiolla 
Samimi. (B. Mahmud-Zade.) — Novo- 
r o s s i j s k. Kulturkleriga fako de la prof- 
sindikatoj helpas aranĝi kursojn k. rondetojn. 
Distr. Komitato de Komjunularo rekomendis 
studon de esp. K-do Borovskij parolis ĉe 
agitprop. fako de kompartio k. atingis favoran 
decidon. 5772.

Fermu viajn leterojn per niaj sigelmarkoj.
Prezo: 200 pecoj 1.— mk. g.
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Ce la neŭtraligoj
Dank’ al la favoro de la aŭstria registaro 

en Wien (Vieno) estos starigata Inter- 
nacia Espe ra n to-M u zeo, kiu havas 
la celon kolekti kaj konservi la tutan ma- 
terialon, ligitan kun la historio de la esp. 
movado. La oficiala malfermo okazos fine 
de julio 1929. La sistemigaj kaj klasifikaj 
laboroj jam komenciĝis.

♦

La 17-a Germana Esp. Kongreso (de GEA) 
okazos pentekoston en Potsdam.

♦

Blanka korvo. Citante la novajn sukcesojn 
de esp. en svedaj neŭtralaj k. laboristaj 
rondoj, la neŭtrala esp. gazeto en Svedio 
La Espero skribas en sia feb. n-o: “La 
laboristaj samideanoj certe zorgos por or- 
ganizi siajn K-dojn en sia laborista asocio 
SAT." Estas maloftaĵo menciinda, ke burĝa 
gazeto aperigas rekomendon por SAT!

RECENZEJO
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope 

ricevitajn ni nur mencias.

Putj oformlenija i rasprostranenija mejdunar- 
odnogo jazika (Vojo de formigo k. de dis- 
vastigo de la lingvo internacia). Moskvo 
1928, 16 pĝ. Eid. Komunista Frakcio kaj 
Lingva Komisiono de CK SEU.
La broŝuro esploras sur bazo de la historio 

de lingva evoluo ĝenerale k. speciale sur la 
bazo de la historio internaci-lingva estontan 
vojon de la formigo de L. L Klarigante esen- 
con de Lingvo Universala kaj de Lingvo 
Internacia, ĝi analizas la multnombrecon 
de nuntempaj projektoj de L. L, iliajn 
komunajn kaj diferencajn ecojn kaj kaŭzojn 
de la disvastiĝo de esperanto. La bros. 
starigas tezon, ke L. I. devas esti rezulto de 
kolektiva laboro de ĉiuj interesatoj. Ĝuste 
pro tiu kolektivisma tendenco de sia evoluo, 
esp-o ne estas minacata de aliaj konkurantaj 
sistemoj. Konklude estas, donata skizo, kia- 
maniere la aŭtoritataj kaj sciencaj organoj 
povus helpi kaj antaŭenpuŝi la mondlingvan 
movadon. SEU.

Asocio de la Revoluciaj Verkistoj “Okcidenta
Ukrainujo", 5 volumetoj de ukrainlingva 
biblioteko, eid. en Kievo 1927/28. La titoloj 
ankaŭ en esp-o estas montrataj (Ĥolm- 
lando, poemoj; Sur ruinoj de la super- 
akvego; Du fortoj, rakontoj; Apud la 
Dnistr-rivero, baladoj; Subtera Galicio, 
dramo). Adreso de 1’eldonejo: K i e v, ul. 
Korolenka 46.

La Tagiĝo, februaro 1928, n-o 1. Eid. Juna 
Esperantisto-Asocio, Nagoja (Japanio).
Nova 16-paĝa gazeteto en esp-o kaj japana 
lingvo. La eldonanta asocio havas ĝis nun 

140 membrojn. Eldoni propran gazeton, 
montras fervoron eble troan.

Esperanto-Instituto de Estonio, Konsiloj al 
Esperanto-Instruistoj. Tallinn, 1928, 16 pĝ. 
Havebla kontraŭ 1 respondkupono (afran- 
kite) ĉe la eldonintoj (adr.: postkast 6, 
Tallinn, Estonio).
La broŝureto donas en konciza formo 

multajn praktikajn konsilojn al ĉiu instruanto 
de nia lingvo (ni ne aprobas, ke la aŭtoroj 
uzas la formon: instruisto), ekz. kiel oni 
vekas k. konservas la intereson de la lern- 
antoj, kiajn tekstojn oni prezentu al ili, kiajn 
skribajn laborojn ktp. Ĝi estas verkita bon- 
stile k. facilkompreneble, sekve rekomendinda 
al niaj K-doj kursgvidantoj. N. B.

La Lingva Angulo
Demandoj:

1. Mi petas respondi iom detale pri 
tio, ĉu d-ro Zamenhof sciis pri aliaj 
sistemoj de L. L, kiam li komencis krei 
esperanton?

2. Cu ne estas eble eviti la kontraŭ- 
regulaĵon en la vorto "finno" (du n)?

(5432.)
Respondoj:

1. Laŭ nia informiĝo Zamenhof ne 
havis scion pri aliaj mondlingvaj si- 
stemoj, kiam li kreis esp-on. Se li estus 
sciinta ekz. pri ekzisto de Volapŭk, oni 
trovus linion pri tio en lia fama letero 
al Borovko, en kiu li priskribas, kiel 
kaj kiam al li venis la ideo, krei inter- 
nacian lingvon. Ankaŭ en la dokumenta 
“Historio de L. I. de Couturat kaj Leau" 
oni ne trovas aludon pri tio.

2. Ne estas nia tasko, rekomendi aŭ
malrekomendi la enkondukon de nova 
formo “Finlando, finlandano" (kun 
unun). Vi devus turni vin al la kom- 
petenta institucio, la Lingva Ko- 
m i t a t o. I n t e r i m o.

MEMORNOTO
Represis el “S-ulo":

Neue Zeitung, Mŭnchen, 23. 3., Kiel 
mortis N. Romanov (178); Rakwa Haal 
(Voĉo de popolo), Tallinn, 16. 3., Situacio 
de virino en Persio.

Priesperantajn artik. k. notojn enhavis:
The Shop Assistant, London, 24. 3.; 

Daily Herald, London, 23. 3. (ankaŭ 
pri “S-ulo" 180); S u n d a y W o r k e r, Lon- 
don, 11. 3.; Freie Sportwoche, Leip- 
zig, 12. 3., 19. 3. (pri k. en); D. Deutsch e 
Eisenbahner (Germ., Fervojisto), Ber- 
lin, 18. 3. (kurso); V o 1 k s b 1 a 11, Bochum,
22. 3., 23. 3.; W e s t f. V o 1 k s z e i t u n g ,
23. 3.; B o c h u m e r A n z e i g e r , 22.3.; 
Ra desto, Stuttgart, gvidilo tra la eks- 
pozicio (v. artik, en tiu ĉi n-o).

Peresp. leterojn presis:
S a c h s. A r b. - Z t g., Leipzig, 23. 3.

NIA POŜTO
10 380. — La gazetaĉo indas nur... si- 

lenton. Estu trankvila, ĝi ne vivos longe. 
Jam la lingvo ŝanĝiĝis. — Via laste sendita 
artikolo estas tre interesa kaj ĝi certe aperos. 
La du unue senditajn ni ne enmetis pro manko 
de loko kaj ankaŭ pro ilia turismeca enhavo. 
— Vi verkas kompreneble, sed malkorekte. 
Vi certe kapablas per lernado kaj atento akiri 
korektan stilon. E. L.

7046. — Nun la afero estas tute klara. Sia- 
tempe ni ja ricevis vian artikolon; ĝin ni ne 
enmetis 1. tial ke loko mankis, 2. tial ke ĝi 
pli taŭgus por Esperanto-Servo de SAT' (Vidu 
en la Jarlibro).

9833. — Via skribaĵo estas transdonata al 
E. K., kiu ekzamenos, ĉu via propono estas 
efektivigebla aŭ ne.

9248. *— Via artikolo estas presinda, se 
estos loko, ni enmetos ĝin.

9446. — Multajn similajn plendojn ni jam 
ricevis. Ne povas enmeti pro manko de loko 
kaj ankaŭ pro tio, ke ni ne deziras enmiksiĝi 
en la gvidado de alia organizo.

3398. — Prizorgas K-do Rublev-Odessa 
(adr. vidu en Jari.).

5795. — La unuan poemon ni eble util- 
igos, se ni sukcesos pli egalritmigi ĝin. La 
duan ni ne uzos, ĉar ĝi estas traduko laŭ 
traduko. Sendu ĝin al sovetl. K-doj por 
kontrolo. Krome vi ne atentis, ke ankaŭ en 
la poezio valoras la gramatikaj reguloj, kaj 
ke oni ne rajtas apostrofi akuzativon. R e d.

SOVETIANOJ, ATENTU!
Laborista Esp. Societo "Nova Vojo" kaj 

SAT-anoj 8021, 8144, 8147, 11 863 kaj 11 864, 
Lisbono, Portugalio, petas, ne rekte al ili 
skribi pro la severega cenzuro.

Gekamaradoj atentu’
Ni geesp-istoj de Mariinsk en Siberio, enkreskinta 

en nordaj marĉoj, organizos la 14. aprilo k. 1. majo 
— memortago de L. Zamenhof k. tago de proletara 
laborista festo — esperan t aj n ekspozicioj n, kiuj 
ludos gravan rolon en nia loka esp. movado. Ni 
atendas vian helpon, salutlet., PK, esp-aĵojn, naci- 
lingvajn presaĵojn ktp. Koran antaŭdankon! — Kks- 
pozicia komitato. Adreso: USSR, Siberio, Mariinsk, 
Tomska gub , rondeto de esp., al komitato de ekspoz.

ONI SERCAS LABORIST-KORE- 
SPONDANTOJN

Se vi volas helpi al progreso de 
esp-o kaj samtempe mongajni, send- 
adu por ekstrem-orient-siberiaj tag- 
j u rnaloj leterojn k. artikolojn, priskrib- 
antajn laboristan, kamparanan k. sol- 
datan vivon, ankaŭ eventualaĵojn el 
politika k. klasbatala vivo. Rekompence 
vi ricevados aŭ monon (se via art. 
aperos en iu jurnalo) aŭ interesajn k. 
originalajn artikolojn pri Siberio Bur- 
jatio, Mongolio, Koreo k. ĉinio, per 
kies tradukado por tagĵurnaloj via- 
landaj vi ankaŭ povas gajni monon. La 
anonco validas unu jaron. La leterojn 
k. artikolojn sendu al: Cita (Siberio), 
poŝtkesto N 1, por Gazet-Servo.

ATENTU!
La 29-an de aprilo okazos en Sverd- 

lovsk Urallanda Konferenco de esp- 
istoj. Sendu materialon por la eks- 
pozicio k. salutleterojn. Ni nepre resp. 
Helpu nian movadon! Adresu ĉion al: 
K-dino Sofio Bogdanova, Pervomaj- 
skaja 6, kv. 5, Sverdlovsk (USSR).

ATENTU!
Sebastopola Soveto de Sindikatoj 

dez. seriozan k. daŭran koresp-adon 
kun profesiorganizoj de ĉi. pri metodoj 
de profesilaboro, pri ekonomia k. kul- 
tqra priservado de membroj. Resp. 
garantiata. Adr.: Sebastopolo, Dvorec 
Truda, Rajprofbjuro.
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